Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego
„Poznaję, uczę się, bawię…,
czyli o moim pobycie w szkole przyszpitalnej/sanatoryjnej”
dla uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych
Cel konkursu
1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży podczas pobytu w szpitalu.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form
plastycznych i literackich.
3. Kształtowanie nawyku dbałości o kulturę i poprawność języka.
4. Budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny.
5. Dzielenie się własnymi przeżyciami i doświadczeniem z pobytu w szpitalu lub
sanatorium.
6. Umożliwianie uczniowi rozwijania zainteresowań i zdolności.
7. Promowanie osiągnięć uczniów.
Założenia organizacyjne
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Szpitalu
Dziecięcym im. prof. J. Bogdanowicza w Warszawie.
2. Konkurs rozpoczyna się 3 września 2019 r. i będzie trwać do 31 października 2019 r.
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które w trakcie trwania konkursu
będą uczniami i wychowankami szkół szpitalnych i sanatoryjnych w Polsce.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu zarówno pracę plastyczną, jak i pracę
literacką (wiersz, opowiadanie, rymowanka, itp.).
5. Praca plastyczna powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4 dowolną
techniką plastyczną: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki
malarskie (akwarela, tempera, akryl), wyklejanki, collage.
6. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko
dziecka, wiek, klasa oraz nazwa i adres szkoły. Dane osobowe uczestników
wykorzystane zostaną tylko do przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim. Prace niepodpisane, nieprawidłowo opisane i bez czytelnie
wypełnionej zgody rodzica/opiekuna prawnego nie będą brały udziału w konkursie
(załącznik nr 1 i 2).
7. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i mogą zostać
wykorzystane do publikacji i wystawy pokonkursowej.
8. Prace konkursowe należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282
w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza
ul. Niekłańska 4/24
03-924 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs „Poznaję, uczę się, bawię…,
czyli o moim pobycie w szkole przyszpitalnej”
lub prace literackie drogą e-mailową na adres:
nieklanska@op.pl

Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) dzieci w wieku 3-6 lat
b) uczniowie klas I-III
c) uczniowie klas IV-VI
d) uczniowie klas VII-VIII
e) uczniowie szkół ponadpodstawowych
2. Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje pracę konkursową.
3. Do konkursu można zgłosić tylko prace wcześniej niepublikowane.
4. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31.10.2019 r. (data stempla pocztowego).
5. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą
oceniane.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu spośród
przekazanych prac.
2. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a. zgodność pracy z tematyką konkursu,
b. sposób ujęcia tematu,
c. estetykę, oryginalność i kreatywność,
d. walory językowe pracy,
e. samodzielność wykonania pracy,
f. walory artystyczne m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
3. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora:
www.nieklanska.edu.pl do 30 listopada 2019 r. O wynikach konkursu powiadomimy
również drogą e-mailową placówki biorące udział w konkursie.
4. W każdej kategorii wiekowej za zdobycie I, II, III miejsca uczestnicy otrzymają
dyplomy i nagrody rzeczowe. Przewidujemy również wyróżnienia.
5. Komisja konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak również
prawo do nieprzyznania nagród.
6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.
2. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z koordynatorem konkursu:
Iwoną Kowalczyk: iwona.kowalczyk@nieklanska.edu.pl,
Agnieszką Kaczor: agnieszka.kaczor@nieklanska.edu.pl.
Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 – Wzór metryczki;
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Metryczka (prosimy wypełnić drukowanymi literami):
1. Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………..…….....
2. Wiek: ………………………………………………………………………….....................
3. Klasa:…………………………………………………………………………………............
4. Nazwa i adres szkoły:……………………………………………...…………………………

……………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………...............................................
5. Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz e–mail:

…………………………………………………………………………………………...................
....................................................................................................................................................

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
.................................................
(miejscowość, data)

.........................................

Wyrażam zgodę na udział
,
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu), którego jestem prawnym
opiekunem, w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym „Poznaję, uczę
się, bawię…, czyli o moim pobycie w szkole przyszpitalnej/sanatoryjnej”.
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu i akceptuję jego
postanowienia. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002
r., nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) dla celów związanych z przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem konkursu oraz publikację jego wyników, prac konkursowych w
gazetce szkolnej i na stronie internetowej organizatora konkursu.

.............................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

